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Ivan gevst
Ivan Johannsen , sum  
fyrstu  ferð  varð  
valdur á ting í 1978 
stillar ikki uppaftu r 
til løg tingsvalið

Síða 7

Músin
sum
skaðadjór
M úsaskaðarnir, sum  
kom a av støðugum  
telduarbeið i, gerast 
alt fleiri og  fleiri

Síða 3

TB ætlar 
at liggja 
væl fyri
O g tvørám enn 
m eina tað  í á lvara  í 
ár. S pæ lararn ir fáa 
e ina  gu laró t til dyst- 
in sunnudagin , sigur 
R onnie M idjord  úr 
fó tbóltsdeild in i hjá 
TB  Síða 18

Knud Heinesen, formaður í Fíggingargrunninum:

Vónsvikin av 
útspælinum frá 
Den Danske Bank
— Landsstýrið, Fíggingargrunnurin, landsstýrið og stjómin hava fleiri ferðir
sagt, at modellið, sum Den Danske Bank hevur lagt fram, ikki kann brúkast til
nakað. Tað er tekniskt kompliserað og snýr seg ikki um tað, sum er kjarnin í
málinum, sigur Knud Heinesen, formaður í Ffggingargmnninum, sum heldur, at
tað kann gerast neyðugt at stevna Den Danske Bank

J Síða 4

Stór sølu- 
stevna í 
Suðri
Stóra sølustevnan, sum TB skipar 
fyri, letur upp í dag klokkan 1600. 
Stevnan er sera fjølbroytt - og fevn- 
ir um alt frá mótaklæðum til olju- 
boripallar...

Síða 11-22

Hcsin boripallurin verður sjndur frani á 
solnsU'wiuni á Tvproyri, sum letur upp i 

da}> og er opin til sunnudagin

http://www.sosialurin.fo
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Klokkcin fýra verða dyrnar lætnar upp:

Her skulu øll 
føla seg væl
— Hetta verður 
okkara størsta og 
mest profession- 
ella stevna nakr- 
antíð. Tað verður 
nógv undirhald 
og nógv at síggj- 
a. Vit hava lagt 
stóra orku í at 
skapa so góðar 
karmar sum til 
ber. Nú liggur 
restin í hondun- 
um áframsýnar- 
um og gestum, 
sigur formaðurin 
ÍTB
Á ki B ertholdsen

Tá ið d\ mar klokkan fýra í 
đag verða lætnar upp á
handils og sølustevnum hjá 
TB. er tað samstundis tann 
stprsta og best fynreikaða 
stevnan. sum venð hevur á 
Tviroyri.

Finn Thomsen. formaður 
í TB. sigur. at fyrireikar- 
amir hava lagt eitt sera stórt

arbeiði í at gera ema so fjøl- 
broytta og professtonella 
stcvnu sum til ber.

-  Og vit hava eisini lagt 
stóra orku í at gera fram- 
sýningina so vakra og snot- 
iliga sum gjørligt Fyri eis- 
ini at eggja framsýnarunum 
at leggja alla orku í at hava 
so vakrar básar sum gjør- 
ligt, verður kapping um 
unn vakrasta básin har 
vinnarin sleppur undan at 
betala leigu fyn básin,

-  Nú fer tað so at standa 
til framsýnarar og gestir at 
fylla karmamar. sigur hann.

-  Tað, sum vit so kunnu 
vóna. er so sjálvandi eisini, 
at «tll fáa nakað burturúr. 
báði framsýnarar. gestir og 
fyrireikarar.

-  Og fyribils sær gott úl, 
tí ikki fæni enn 33 fram- 
sýnarar av øllum møgulig- 
um slag. og úr øllum landin- 
um. fara at bjóða seg fram 
á páskastevnuni hjá TB.

Hvat gestum viðvíkur, 
kann sjálvandi onki sigast 
um fyrrenn sunnukvøldið, 
táið lykilm aftur verður 
snaraður. so hurðin fer i lás.

Á stevnuni verður alt at 
síggja. Iika frá leimum fittl- 
igastu undirklæðunum, 
tvørturum tær mest fram- 
komnu teldumar. heilt fram 
til teir allar nýggjastu bil- 
arnar.

Og fleiri av framsýnar- 
unum hava sjalvandi heill 
serlig stevnutilboð. so tann. 
sum hggur framvið, kann 
gera kvettið.

Her er boripallurin
Men hóast mangt og hvat 
forvitnisligt verður at síggj- 
a. verður ein tann størsti á- 
skoðaramegncturin á allari 
framsýningini uttan iva tey 
bæði stóru modellini. sum 
Saga Petroleum fer at seta 
vísa fram.

Talan er um eitt modell 
av einum boripalh og eitt 
modell av einum oljufelti 
við boripallum. skipum. rør- 
leiðingum eftir botninum 
o.s.fr.. sum Saga hevur fing- 
ið til Føroyar at vísa fram.

Framsýningin hjá Saga 
verður ikki minni forvitnis- 
lig av, at talan er um modell 
av teimum pallunum. sum 
fara at fara at bora undir 
Føroyum, um komið verður 
so langt.

Á Framsýningini fer Saga 
eisini at greiða frá útbúgv- 
ingarmøguleikum í olju- 
vinnuni og møguleikunum 
fyri at fáa arbeiði og at svara 
spumingum annars.

Eitt orgie av Ijoðið
Eisini innan tann fínara há- 
teknikkin verður ymiskt á- 
hugavert at siggja: Og ikki

Mánadagin var berligl í 
høllini. Men nú er alt 
kamifl uppá pláss og i dag 
kl. 16 Istur stóra handils 
stevnan i itróttarhøllini á 
Tvøroxri upp.Har er nógv 
at siggja. nógv at hoyra. 
nógv undirhald og nógv, 
gód tilboð. Her eru teir í  
ferð við at seta upp

minst verður nakað at hoyra 
fyri tey kræsnu oyruni .

Tí tann cini sjónvarps- 
handilin fer at scta upp eitt 
rúm har ið áhoyrararnir 
kunnu uppli\a eitt satt Ijóð- 
orgie við tí nýggjasta sur- 
round Ijóðinum, og hvat alt 
nú eitur.

Og tá ið ein diskur við

einum goðum filmi á verður 
lagdur í fløguspælaran, fæst 
ein forsmakkur uppá. 
hvussu tað er at síggja, og 
hoyra sjónvarp við tí nýggj- 
asta nýggja.

Annars eru framsýnarar 
úr øllum landinum líka 
norðan úr Klaksvik. vestur 
í Vágar og suður til Vágs.

Og sum sagt er úrvalið 
sera fjølbroytt. Og tað eigur 
at vcrða ncvnt, sum nakað 
forkunnugt á eini sølustevn- 
u, at eisini Bokagarður fer 
at vísa citt úrval av øllum 
tcimum dygdarbókum, sum 
forlagið hevur givið út t- 
gjøgnum árini.

Enn sjáldsamari er tað, at 
hesuferð er eisini ein skúli 
við á eini sølustevnu. Tað 
er Tekniski Skúli í Havn, 
sum fer at upplýsa um 
tekniskar útbúgvingar.

Og skuldi tosti og svongd 
farið at gjørt um seg, eru 
eisini ráð fyri tí: Á cinum 
bási verða ymsir leskandi 
dry kkir seldir, og eisini er 
Kafe á stevnuni, har tað ber 
til at fáa kaffi, te, kakur og 
annað gott Og annars hevur 
matstovan í høllini opið.

Og so er bara eftir at 
nevna prísin. Tað kostar 40 
krónur hjá vaksnum at 
koma inn og 20 krónur hjá 
bømum.

Men so er atgongumerkið 
eisini ein lutascðil. har ■ 
høvuðsvinningurin er ein 
framkomin telda við print-
ara, sum tað annars hevði 
kostað 15.000 krónur at 
keypt. Umfamt høvuðs- 
vinningin verður hvørt 
k\ øld drigið um aðrar vinn- 
ingar, sum framsýnararnir 
skiftast um at lata.

N ógv og  fjø lb ro y tt u n d irh a ld

FinnThomsen, formaður í TB, dyhr ikki fyri, al tey eru spent uppá, hvussu páksaslevnan 
fe r  at eydnast. tí ongantið áður er so migv arbeiði lagt ífyrireikingina, sum hesuferð

Undirhaldið á 
páskastevnuni 
hjá TB, sum 
byrjar í dag, og 
endarsunnu- 
kvøldið, er báði 
nógv ogfjøl- 
broytt

Á kj B ertholdsen

Ein týðandi partur av av 
paskastevnuni hjá TB 
verður undirhaidið. báði 
fyri bøm og vaksin.

Stevnan letur upp í dag 
klokkan fýra. Men form- 
liga vcrður stevnan sett 
kiokkan seks. tá ið PáJ! 
Vang. Býráðsformaður. 
setir hana I lí samhandi 
fer horoorkeslrið at spæl- 
a.

Og bemt aftaná er 
fyrsta undirhaldstiltak á 
skránni. Tað er sangkónð 
Røddir. sum fer at 
syngja

Annars er undirhald og 
skemt hvønn stevnudag.

Tivoli i sku lahøllin i
Meðan sjálv framsýningin 
er inni í ftróttarhøilini.

verður nógv spæl inni í 
skúlahøllim. har í M.a. Li- 
ons Club í Suðuroy hevur 
eitt lítið tivoli við Bamsu- 
og dukkutombola. fiski- 
brunni. 21 spæli og tombota

við páskareggum 
Pengaroir. sum koma inn, 

fara til ymisk vælgerðandi 
endamál.

Leygardagin verðureisini 
kakutombola í skúlahøllini.

tað er flogbríltsdeildin hjá 
TB sum skipar fyri.

Annars verður nógv und- 
irhald eisini inni á sjálvari 
sølustevnuni.

Fríggjadagin klokkan 
seks fara Tóki & Co at 
syngjaog tá fer Ðansistovu- 
gaman eisini at vísa fram 
fólkađans.

Leygardagin verður nógv 
undirhald. Klokkan trý fara 
fara Jens og Finn at skipa 
fyri undirhaldi fyTÍ børn og 
klokkan 17.30 fer Alex 
Bærendsen at syngja.

Klokkan 20.30 fara Tor- 
gerð og Dagfinn at unđir- 
halđa. Og táið stevnan letur 
aftur leygarkvøldið, fer 
gamlaársnevndin at skipa 
fyri fýrverki.

Eisini sunnudagin verður 
nógv unđirhald. Klokkan 
fimm fer Tvøroyrar Sjón- 
icikarafelag at hava undtr- 
hald fyn bornum.

Og alt undirhaldið endar 
við einum stórum galla- 
showi klokkan sjey við 
tónleiki. mótasýning, undir- 
haldi. Og tá verður eísini 
drigið ímillum atgongu-

merkini um høvuðsvinn- 
ingin, sum er ein fram- 
komin telda við printara, 
sum kostar 15.ÍKK) 
krónur at keypa.

Og skulu mótasýning- 
ar eisini lakast við uppí 
undirhaldið, so verður 
mótasýning hvønn dag.

Mótasýningar verða 
hóskvøldið klokkan 
20.30, fríggjakvøldið kl. 
20.00, leygardagin kl. 
19, umframt á galla- 
showinum.

Og sum nevnt aðra- 
staðni, vcrður luakast 
hvønn dag ímillum tcy 
scldu atgongumerkini 
um ymsar vinningar sum 
framsýnararoir lata. Lut- 
akastið verður hóskvøld- 
ið kl. 21.30, fríggja- 
kvøldið Id. 21.30 og 
leygardagin kl. 20.30, 
umframt høvuðsluta- 
kastið sunnukvøldið.

Klokkan sjey sunnu- 
kvøldið verður eisini 
kunngjørt. hvør fram- 
sýnari vinnur atkvøðu- 
greiðsluna um tann vakr- 
asta básin.



Heildarveitarin fyri Suðuroynna
Reinqerð:

Aliar loysnir innan reinføri á stovnum og virkjum 
Serligar loysnir innan pappír og sápu 
Kom og hoyr um okra veitanaravtalur

Sveisina:
011 luftsløg til sveising

Alt tilhoyr til sveising, so sum elektrodur, tráður 
og hjálmar 

Sveisingartól

Flísar:
Alt til tilhoyr til flísar 
Ymisk sløg av flísum
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Handils- og sølustevnan 
á Tvøroyri
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Petroleunri 
vil fegið í 
samban d
við teg...
T  í cru  vit við á  H andils- og 

soluste\ nuni á  Tvøroyri.

Fyri okkum cru  oyggjarnar cin  ht'ild.

T í ynskja vit eisini a t kom a í sam hand 
við fólk og v innu kring landið

So - set teg í  sam band  vtð Saga....

Tað loysir seg...

S a g a  í
Føroyum
Vrið cgnari skrivslovu í Foroyum hcvur 
Saga meldað út: Vit vilja \-erða við 
í menningini av oljuvinnu í Føroyum.

V’it vilja vcra i fremstu røð tá oljuMnnan 
gcrst gcrandisdagur..

Og tað skal eisini koma føn>yskum 
\innurckandi til góða.

I Føroyum \il Saga vcra førovskt.

Saga
Petroleum
Hr>mgubakki 22
PO So& S5 
FO-lltí Torshavi

á sølustevnuSaga við
Oljufelagið Saga 
Petroleum verður 
við á sølustevn- 
uni á Tvøroyri

Oljuvinnan cr í nánd. og tcy 
yrnisku oljufeløgini gcra 
nógv vart við seg í Føroyum 
í hesum døguni.

Á stóru Handils- og sølu- 
stevnuni á Tvøroyri 2.-5. 
april hcvur Saga Petrolcum 
etsini ein hás við, og her cr 
mangt forvitnisligt at síggja, 
millunt annaðeitt modcll av 
einum boripalli. so føroy- 
ingar kunnu síggja, hvussu 
tað sær út á hesum stóru 
arhciðsplássunum úti á 
miðjuin havi.

Saga Petroleum sigur, at 
orsøkin til, at fclagið cr við 
á Handils- og sølustcvnuni 
áTvøroyri, er, at »fyri okk- 
um cru oyggjamarcin heild. 
Tí ynskja vit cisini at koma 
í samhand við fólk og vinnu 
kring landið«.

Høvi verður hjá teimum, 
ið vitja básin hjá Saga 

Petroleum á Handils- og 
sølustevnuni á Tvøroyri, 

at síggja hetta modellið 
av einum boripalli


